Oznámení o výplat dividend za rok 2010
P edstavenstvo spole nosti

Lé ebné lázn Jáchymov a.s.
se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, I 45359229, zapsaná v OR
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 207
oznamuje akcioná m, že ádná valná hromada Lé ebných lázní Jáchymov a.s. dne
2.5.2011 rozhodla mj. vyplatit akcioná m spole nosti na jednu akcii Spole nosti o
jmenovité hodnot 1.000 K , ISIN CS0008446753, dividendu ve výši 327 K p ed
zdan ním.
Výplata náleží pouze akcioná m zapsaným ve výpisu z registru emitenta vedeného
u Centrálního depozitá e cenných papír ke dni 2.5.2011, 24.00 hod. Dividenda je
splatná dnem 1.6.2011. Výplatu dividend bude jménem spole nosti zajiš ovat
Komer ní banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na P íkop 33 p. 969, PS 114 07,
I : 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem
v Praze, oddíl B., vložka 1360, (dále jen „Banka“).
Akcioná i budou o výplat dividend informováni prost ednictvím Banky oby ejnou
poštovní zásilkou, doru enou na adresu akcioná e, uvedené ve výpise registru
emitenta vedeného u Centrálního depozitá e cenných papír k rozhodnému dni, a to
nejpozd ji 3 kalendá ní dny p ed prvním dnem výplatního období. Doporu eným
dopisem budou informováni akcioná i, kte í mají nárok na výplatu dividendy v ástce
vyšší než 200.000 K .
Dividenda bude akcioná m vyplácena prost ednictvím všech obchodních míst a
centrály Komer ní banky a.s, formou bezhotovostních p evod na ú et, který jí
akcioná sd lí, nebo v hotovosti (aktuální seznam obchodních míst je zve ejn n na
webových stránkách Komer ní banky a.s. s uvedením informace o možnosti výb ru v
hotovosti), a to v období od 01.06.2011 do 01.06.2015.
Akcioná - fyzická osoba, se prokáže pr kazem totožnosti. Akcioná - právnická
osoba, p edloží ov ený aktuální výpis z obchodního rejst íku (ne starší t í m síc ) a
jedná prost ednictvím svého statutárního orgánu, jehož len se prokáže pr kazem
totožnosti. Zplnomocn ný zástupce akcioná e vedle doklad výše uvedených
p edloží plnou moc s ú edn ov eným podpisem akcioná e a prokáže se pr kazem
totožnosti.
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